Nyhetsbrev GALPU AB

Nyhetsbrev GALPU AB

2010-09-18

Nyhetsbrev GALPU AB

Särskilt intressanta
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Hej,
Nu märks det att hösten börjar komma med kyla och mörker.
Fotbollen går mot sitt avslut, och tur är väl det, för nu börjar
det bli kallt att sitta stilla.

www.ams.se

Vad kan man då göra för att hålla värmen? Varför inte gå en
GALPU-kurs.
Då det gäller Bokföring, Excel och Lön & Personalhantering
har vi ett fåtal platser kvar i höst. Dessa kan du läsa om sist i
vårt nyhetsblad.

www.skatteverket.se
www.amv.se
www.av.se
www.lagen.nu/1997:480

VD GALPU AB
Gerhard Andersson

Vi har nu även kommit igång med vår Facebook sida och
Blogg som inom kort kommer ligga länkade på vår hemsida. Även hemsidan är
sedan i somras ny, så besök gärna denna.
Där ser ni, det finns massor att göra i höstmörkret.
Vänliga hälsningar
Gerhard Andersson
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HOUSEKEEPER

Berit Lomås VD Housekeeper

Housekeeper startades 2006 av Berit Lomås.
Företagets motto är ”Hjälp i hemmet på dina
vilkor”.
Housekeeper erbjuder kundanpassade lösningar för
alla typer av hushållsnära tjänster inklusive seniorservice, kontorsservice till små och medelstora företag och ingår i hemtjänstens kundval i Borås och
Ulricehamn.
Housekeeper har vuxit i rekordfart och är idag 13
anställda och är verksamma i Borås, Ulricehamn

och Tranemo.
Berit kom i kontakt med GALPU via Connect Väst i Borås. Hon kände att
hon ville ägna sin tid åt att göra det hon är bäst på, affärsutveckling och outsourcar därför HR– frågorna till GALPU. På så sätt vet både hon och de
anställa att det blir riktigt gjort.
”Fördelen med GALPU är att all kompetens finns samlad under ett tak”,
säger Berit. I dagsläget har hon fått hjälp med avtal, löner och rekrytering.

Ny medarbetare på GALPU
Reijo är vår nya medarbetare på GALPU och jobbar
med lönehantering.
”Jag har lång erfarenhet av personal & lönearbete.
Jag kommer närmast från Poolia i Jönköping där jag
arbetade som konsult inom Lön & HR. Sista uppdraget var inom löneadministration där jag arbetade i 19
månader i ett större industriföretag med ca 1000
anställda.
På fritiden gäller hem och trädgård. Jag ägnar mig även åt badminton, fritidsfiske och vara ute i naturen”.

Sida 2
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GALPU AB
Olovsholmsgatan 32
506 34 Borås
Telefon: 033033-435 80 60
E-post: info@galpu.se
www.galpu.se

Från vänster: Gunnar Olsson, Lennart Sjöholm, Stig Johansson, Monica Lillemoen,
Gerhard Andersson, Anders Söderberg, Anki Altun och Carolina Skyldberg

Höstens 3-dagars kurser
Nu börjar även höstens 3 dagars kurser att fyllas på. Vi har några platser kvar enligt nedan.
Vi kallar dessa kurser för privatundervisning då antalet platser är begränsat till 4 personer. Vi garanterar att
samtliga deltagare får ut det mesta av kursen.
Våra kurser har blivit så populära att vi nu i höst blivit ombedda att hålla kurser även i Älvdalen och Idre
Fjällhotell.
November 8, 9, 12 Lön och Personalhantering 1 plats kvar
November 22, 23, 26 Bokföring Grund Manuell 1 plats kvar
Nov/Dec 29, 30 3
Excel Grund 4 platser kvar
December 6, 7, 10 Bokföring Grund PC 2 platser kvar
Kurstid 24 klocktimmar under 3 dagar kl 08.00-17.00

